
 

 2וסולבנסי  2באזל , 1באזל 

 את מחשבים רגולטורים בוש האופן. העולם ברחבי לבנקים ההון דרישות את סוקר מאמר זה

 שנות מאז דרמטי באופן השתנה להחזיק בנקנדרש  שאותו( Minimum Capital) המינימלי ההון

 הון של יםלימינימ יםיחס הגדרת ידי על הון דרישות הרגולטורים קבעו 1988 לפני. 80 -ה

על  םמפקחיה הן הסכימו 80 -ה שנות בסוף. להון נכסיםשל  לייםמקסימ יחסים או לנכסים

ובנוסף  במהירות עלה בנגזרים המסחר. בשינויים צורך יש כי עצמם הבנקים הןו יםבנקה

קביעת  ידי על אחיד "משחק מגרש" לייצר ולכן חשוב היה גלובאלית התחרוגם  הבנקים

 .העולם בכל תקנות אחידות לבנקים

 1988 נתמש בבנקאות( הסיכונים ניהול תחוםינלאומית בב רגולציה ,Basel Accord) באזל תקן

 ללוכ באזל תקן. מאזניות כאחד-בגין חשיפות מאזניות וחוץ אשראי ניסיכוכנגד  הון הקצה

 עבור הסיכון נכס. יםפריטאחד מה כל עבור( Risk-Weighted Asset) נכס הסיכון חישוב

של הצד הנגדי ( Risk Weight)הסיכון  קלבמשהקרן  הכפלת ידי על חושב מאזנית ההלווא

(Counterparty). לחשב תחילה נדרשו הבנקים, עסקאות החלפה כמו נגזרים של במקרה 

 הכפלת ידי עלהתקבלו  נכסי הסיכון. (Credit Equivalent Amounts) אשראיערך  שווי םסכומי

יחס  על לשמור נדרשו הבנקים. הנגדי הצד עבור סיכוןה במשקל אשראיערך  שווי סכום

 מבלירתק ל הבנק שעל ההון ביןש היחס הינו הון הלימות יחס) 8%של  הוןהלימות 

כנגד  ההון דרישות תוקננו 1995 בשנת. (שלו הסיכון נכסי לבין, אשראי למתן בו להשתמש

 דרישותדרישה לכלול  סההוכנ 1996בשנת . (Nettingכך שיביאו בחשבון קיזוז ) אשראי ניסיכו

 לבסס יכולים מתוחכמים בנקים , כאשרשוק סיכוני כנגד , הקצאת הון(Capital Charge) הון

 .(Value-at-Riskהערך הנתון בסיכון, ) VaR -מודל ה על דרישות ההון את

 



 

)בישראל נכנסו  2007 בשנת בעולם רבים בנקים ידי על ויושם 1999 בשנת הוצע 2 באזל

 ניסיכוכנגד  ההון בדרישת מיידי לשינוי הוביל לא 2 באזל (.2009בסוף  2הוראות באזל לתוקף 

 אתכך שישקפו  מבעבר יותר מתוחכמת בדרךדרישות ההון כנגד סיכוני אשראי חושבו . שוק

 חדלות קורלצייתבקשר לפרמטר  הבנק הערכות( ב) או החייבים של האשראי דירוג( א)

 בגיןנוצרו דרישות הון , בנוסף. הרגולטורים ידישהוגדר על ( Default Correlation) הפירעון

 .יםתפעולינים סיכו

 היא (ביטוחב הסיכונים ניהול תחוםינלאומית בב רגולציה, Solvency II) 2סולבנסי  דירקטיבת

בישראל ) 2016 משנת החלצפוי ליישם  האירופי האיחודש ביטוח לחברות רגולטורית מסגרת

 מינימליות הון דרישות תקובע א 2סולבנסי  (.2016בסוף  2הוראות סולבנסי לתוקף  נכנסו

די דומה  2של סולבנסי  מבנהה. יםתפעולי םסיכוניו חיתום סיכוני, השקעה כנגד סיכוני

  .2של באזל  מבנהל

 FRMאודות כותב המאמר: האקטואר רועי פולניצר, 

 

( בניהול סיכונים ואקטואריה)התמחות  במימוןבעל תואר שני  רועי

מאוניברסיטת שניהם , )התמחות במימון(ותואר ראשון בכלכלה 

( ®FRMבנגב, בעל דיפלומה בניהול סיכונים פיננסיים ) גוריון-בן

מאוניברסיטת אריאל בשומרון ולמד בתוכנית ללימודי תעודה  

  מלא  אקטואר רועי  , כמו  כן חיפה.   באוניברסיטת  באקטואריה  

(Fellow( בלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )F.IL.A.V.F.A.) , מוסמך

הפיננסיים ( מטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים CFVכמעריך שווי מימון תאגידי )

  האיגוד העולמי למומחי מטעם (FRM) מוסמך כמנהל סיכונים פיננסיים (,IAVFAבישראל )

 



 

( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי CRM( ומוסמך כמומחה לניהול סיכונים )GARP)סיכונים 

 (.IARMסיכונים )

בהערכת שווי , פיננסיים במכשירים כמותיים ניתוחיםשנה בביצוע  15 -לרועי ניסיון של מעל ל

, תחלואהאריכות ימים, , תמותה כמו סיכונים וכימות תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים, באמידה

ומדידת סיכוני שוק, אשראי, תפעוליים, מודל, נזילות  במידולהחלמה מנכות, וו ביטולים

ותיקוף מודלים  יישום, פיתוח, רגולטוריות ותקינה חשבונאית הוראות יישום לצורכיוהשקעות 

ביטוח תעריפי  , קביעתפיננסית והנדסה אקטואריה, סיכונים ניהול, שווי הערכות של בתחומים

ות )צוברות תנאי פנסי עלות קביעת ,סיכון והערכת עתודות ביטוחהערכת פרמיות חיים, 

 פיננסיים מורכביםניתוח וחיזוי מצבים , לקרנות פנסיה אקטוארייםמאזנים כנת הו ותקציביות(

אקטואריה, הערכות שווי, , בתחומי התמחותו: מימון והשתלמויותוכן העברת סמינרי הדרכה 

 .פיננסית והנדסה אופציות, סיכונים ניהולבנקאות, 

 


